
čtrnáctideník � vydává město Bohumín � ročník XXVI / 2016 � ZDARMA

vychází 6. října

18
Příští číslo 

vychází 

20. října, 

uzávěrka 

12. října

Problémový dům dostane 

důstojnou podobu   Str. 2

Zaparkovat vůz a posedět 

na lavičce   Str. 3

Proč pulírovat auta na ulici, 

jsou tu myčky   Str. 5

Bohumín zkrásněl, chtěl bych 

ho malovat   Str. 7

Kotle na tuhá paliva musí projít revizí
Startují povinné revize kotlů na tuhá paliva. Do konce 
letošního roku musí mít každý provozovatel kotle na 
pevná paliva zprávu o kontrole jeho technického stavu 
a provozu. Týká se to kotlů o jmenovitém tepelném 
příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla 
pro soustavu ústředního vytápění.

Revizní zprávu musí do konce 
roku mít jak provozovatelé kot-
lů v rodinných domech, bytech 
a rekreačních objektech, tak pro-
vozovatelé zdrojů umístěných 
v nemovitostech určených k pod-
nikání.

Úředníci obecních úřadů totiž 
mohou od příštího roku poža-
dovat doklad, zda je kotel v po-

řádku. Pokud ho majitel nepřed-
loží, může mu hrozit pokuta až 
20 000 korun.

Kontrolu technického stavu 
a provozu spalovacího stacionár-
ního zdroje provádí výhradně 
revizní technik, který má k jeho 

instalaci, provozu a údržbě 
oprávnění od výrobce tohoto 
kotle. V případě pecí, jejichž vý-
robce zanikl nebo ho nelze zjis-
tit, může kontrolu provádět 
technik proškolený jiným vý-
robcem kotlů stejného typu 
(stejný způsob spalování, stejná 
nebo obdobná konstrukce spa-
lovacího stacionárního zdroje). 

Každý provozovatel kotle se 
může informovat o příslušném 
odborníkovi u výrobce nebo na 
webových stránkách www.aptt.cz/ 
opravneni-ozo.php.

Ivana BALGOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

K VĚCI

Prodej nemovitostí 
ve Skřečoni
Město Bohumín v roli opatrovníka 
nabízí k prodeji soubor nemovitos-
tí ve Skřečoni. Jde o rodinným dům 
v Úvozní ulici číslo 92 s pozemky – 
zastavěná plocha a nádvoří (parce-
la číslo 1203, výměra 372 m2), za-
hrada (p.c. 1204, 761 m2), orná 
půda (p.c. 1205, 1 274 m2), ostatní 
plocha (p.c. 1206/1, 1011 m2). Sou-
bor nemovitostí se prodává pouze 
jako celek, minimální kupní cena je 
1,06 milionu. Prodej nemovitostí 
podléhá schválení soudu. Zájemci 
mohou předkládat nabídky v info-
centru městského úřadu. Bližší 
informace podá Eva Nováková, 
kancelář A129,  596 092 167, e-
mail novakova.eva@mubo.cz. 

Naše země si 28. září připomínala 
Den české státnosti. Klub vojenské 
historie (KVH) Dolní Lutyně však 
využil sváteční středu k připomínce 
jiného významného data našich 
dějin – všeobecné mobilizace, která 
byla vyhlášena 23. září před 
osmasedmdesáti lety.

KVH Dolní Lutyně, který současně uzavíral 
letošní sezonu, zpřístupnil veřejnosti dvě že-
lezobetonové pevnůstky lehkého opevnění, 
lidově řopíky. Jde o raritu linie opevnění na 
severu Moravy. Řopíky mají zesílenou kon-
strukci a jde o zrcadlově řešená dvojčata v těsné 
blízkosti, která odděluje pouze polní cesta, v mi-

Když pradědečkové před 78 lety mobilizovali

nulosti hráz rybníka. Členové klubu tohoto 
unikátu využili. Jeden bunkr zrekonstruovali 
do prvorepublikové podoby před rokem 1938, 
druhý je stylizován do roku 1945, kdy jej ob-
sadil wehrmacht, který očekával nápor od 
řeky Olše.

Návštěvu obou bunkrů si nenechala ujít řada 
návštěvníků. Za železniční přejezd v Bezdínku, 
kde se pevnůstky nacházejí, průběžně přijíž-
děli od rána až do večera. „Chodily celé rodiny, 
dědečkové s vnoučaty. Zastavila se u nás také 
řada cykloturistů, protože poblíž vede cyklotrasa 

Poolším, a chybět nemohli ani přátelé z jiných klu-
bů,“ uvedl Pavel Michalek (28), předseda KVH 
Dolní Lutyně. O bunkry se stará od svých patnác- 
ti let, od roku 2011 ofi ciálně pod hlavičkou KVH.

Během návštěvního dne, který klub organi-
zoval pod názvem »Když pradědečkové mo-
bilizovali«, byly k vidění zbraně a výstroj z let 
1938–1945. Členové klubu v uniformách se 
zhostili komentovaných prohlídek objektů 
a zájemci si mohli cvičně zastřílet z pěchot-
ních válečných pušek. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

 Označení řopík vzniklo podle zkratky ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací. O dva dolnolutyňské se 
mimo jiné stará Pavel Michalek s manželkou Markétou. 

 

 K vidění byly zbraně a výstroj z let 1938–1945. 
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Pro důstojné sociální bydlení byl vybrán dům dále
od silnice, u Bajcůvky. Nyní probíhá jeho generální 
přestavba. Barák u cesty čeká demolice.

Asfaltéři, sezona ještě nekončí
Jeden projekt je u konce, další na spadnutí. Na minisídlišti 
mezi Bezručovou a Revoluční ulicí vzniklo v uplynulých 
týdnech velké veřejné parkoviště. Sotva asfaltéři odjeli, 
o jejich služby je opět zájem. Ještě letos zřejmě dojde 
na opravy dílčích komunikací.

Obnova prostranství v okolí tří věžáků je v dlouhodobém plánu. 
Na příští rok si město připravilo obnovu chodníků a navazujících 
komunikací. Z rozpočtu už je na tento projekt vyčleněno šest mili-

onů. Letos však byly u asfaltérských prací poměrně příznivé ceny, 
tak proč toho nevyužít. S velkou pravděpodobností se proto část 
oprav uskuteční ještě v tomto roce.

„Chceme se zaměřit na nástupní požární plochy u jednotlivých věžo-
vých domů. Týká se to 1 300 metrů čtverečních komunikací,“ nastínil 
Roman Pak z městského odboru životního prostředí a služeb. Oprava 
by zahrnovala »vyštípání« stávající popraskané živice a pokládku 
nové. Zároveň by se vytvořily sjezdy a obruby, které jsou nyní ve 
stavu rozkladu nebo zcela chybí. Rekonstrukce by se týkala pouze 
asfaltových ploch, na samotné chodníky se podle plánu dostane 
v příštím roce.  (tch)

Příznivé ceny živice 
zřejmě uspíší obnovu 
komunikací na sídlišti 
mezi Bezručovou 
a Revoluční ulicí. 
Foto: Pavel Čempěl

Jeden opravit, druhý zbourat. Dvojice 
obytných  domů u mostu nad železnicí 
v Drátovenské ulici měla desetiletí 
nechvalnou pověst ghetta. Ta ale 
město v posledních letech jedno 
po druhém likviduje a řada přišla i na 
to drátovenské. V lokalitě tak nyní 
panuje čilý stavební ruch. Jeden barák 
se opravuje, druhý čeká demolice.

Dům číslo 246, který se nachází dále od 
cesty, prochází radikální proměnou. Budou 
v něm sociální byty. Hlavním úkolem projek-
tanta tak bylo vměstnat do stávajících nevel-
kých bytů 2+KK sociální zařízení. Toalety 
tady sice byly, ale značně nevyhovující, takže 
musely pryč. Místo nich vznikají standardní 
WC i se sprchovými kouty. Na toto řešení na-
vazuje likvidace stávajících septiků, dům se 
nově napojí na tlakovou kanalizaci. A protože 
se septiky nacházely pod vstupními schody, 
ty je nutné odstranit také, aby mohly vznik-
nout vchody nové.

Výstavbou koupelen ale rekonstrukce ne-
končí, interiér domu se mění zgruntu. Nahra-
zují se veškeré zastaralé rozvody plynu, vody, 
elektřiny. Své dny mají spočtena i individuální 
topidla. Místo gamat bude mít dům ústřední 
vytápění, a tak v podkroví vyrůstá nová kotelna. 
A pochopitelně je třeba vyměnit i stará okna 
za plastová. Kvůli značnému rozsahu prací, 
během nichž se bourají nebo naopak staví zdi či 
vyměňují podlahy, bude ve fi nále nutné nahodit 
rovněž nové omítky a všude vymalovat. „V domě 
je čtyřiadvacet bytů, ale jejich počet se možná 
změní. V přízemí přichází v úvahu jejich spo-
jování, takže by vznikly prostornější,“ nastínil 
Jan Hock z odboru rozvoje a investic.

Problémový dům dostane důstojnou podobu

Díky rekonstrukci, do které město investu-
je osm milionů, mají v domě vzniknout dů-
stojné sociální byty. Část z nich hodlá radnice 
v rámci projektu »Prevence bezdomovectví«, 
který už funguje v Trnkové ulici, nabídnout 
Armádě spásy (AS). Šlo by zhruba o deset 
bytů. „V Trnkové má Armáda spásy aktuálně 
přiděleno dvacet městských bytů. Ve čtrnácti 
už klienti bydlí, další tři jsou přiděleny. Do kon-
ce roku by měly být obsazeny všechny,“ sdělil 
Daniel Ucháč ze sociálního odboru. AS byty 
klientům, které podle daných kritérií vybírá 
poradní sbor, dále podnajímá a pracuje s nimi. 
Poskytuje jim poradenství, učí je samostatně 
bydlet a plnit si své závazky. Nájemníci tak 
musí dodržovat přísná pravidla.

V Trnkové ulici nyní bohužel panuje výbušná 
atmosféra. Potvrdily to i veřejné schůze s ob-
čany. Problémy však nezpůsobují klienti 
Armády spásy, ale právě nepřizpůsobiví oby-
vatelé domu v Drátovenské ulici. Město je 
sem dočasně přestěhovalo kvůli rekonstrukci 
»jejich« baráku. Otázkou zůstává, co bude 
s jejich umístěním, až přestavba domu skončí.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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U bunkru počítejte se semafory
Denně tudy projedou stovky kamionů a dalších 

vozidel. Přestože je silnice k hraničnímu přechodu 

a dálnici relativně nová, dostává pořádně zabrat. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto v nejbližších 

dnech přistoupí k její obnově.

ŘSD se chystá na opravu silnice I/67, která protíná bunkr 
MO-S5 Na Trati. Vozovka dostane nový povrch v úseku od 
starobohumínského kruhového objezdu až k novému 
mostu přes Odru. Silničáři odfrézují deseticentimetrovou 
vrstvu starého asfaltu a nahradí jej novým. Uzavřít tak 
frekventovanou silnici je nemyslitelné, pracovat se proto 
vždy bude v jednom jízdním pruhu. I to si však vyžádá 
omezení, a proto budou kyvadlový provoz v úseku řídit 
semafory. V určité fázi může také dojít k uzavření odbočky 
ke starobohumínskému náměstí a starému mostu. Podle 
plánů bude oprava vozovky probíhat dva týdny ve druhé 
polovině října. Odhadované náklady na obnovu kilomet-
rového úseku jsou 7,5 milionu. (tch)

Úprava lokality u Benešovy 
školy startuje. Dosud fádní 
travnatý plácek se promění 
v odstavnou parkovací 
plochu a odpočinkovou 
zónu. K nové podobě 
plochy proto upírají zraky 
pěší i motoristé. 

Projekt řeší především neocha-
bující poptávku po parkovacích 
místech. Na ploše u křižovatky 
ulice Okružní a Čs. armády jich 
přibude asi dvacet. Slůvko »asi« 
je zde záměrně, na ploše nebudou 
místa ohraničena vodorovným 
značením. Kvůli rozměrům budou-
cí plochy a zjednodušení admini-
strativy totiž nepůjde o klasické 
dlážděné parkoviště. „Plochu bude 
tvořit zhutněný recyklát prolitý asfal-
tem, který bude mít funkci pene-
tračního pojiva,“ vysvětlil Roman 
Pak z odboru životního prostředí 
a služeb. Dodal, že parking budou 

Můžete zaparkovat vůz a posedět na lavičce

osvětlovat dvě LED lampy. Součas-
ně nechá město opravit chodníky 
kolem celé plochy, takže od školy 
až k restauraci Elba. Zde se upraví 
i místo pro separační kontejnery.

Druhou část plochy, blíže k sil-
nici, bude tvořit odpočinková 
zóna. Přáli si ji sami obyvatelé, 
kterým v těchto místech chybělo 

posezení a nějaké zázemí. Lavičky 
tady přibudou hned tři a v jejich 
okolí vzniknou květinové záhony. 
„Budou téměř bezúdržbové a za-
hradníci je osadí trvalkami, které 
průběžně pokvetou od jara do pod-
zimu,“ doplnila Ľubica Jaroňová 
ze stejného radničního odboru. 
S novou zelení se počítá i v okolí 

parkovací plochy. Vedle ní vznikne 
dělicí štěrkový pruh s osmnácti 
druhy keřů a pěti novými stro-
my, javory a platany. Posledním 
bodem proměny území jsou dva 
nové mlatové chodníky. Klikatit 
se budou v místech, kudy byli lidé 
dosud zvyklí chodit, jak dokazu-
jí vyšlapané »stezky« v trávníku.

Úprava plácku byla v plánu už 
roky, ale hatily ji vlastnické vztahy. 
Prostranství je rozparcelované na 
šestnáct dílů, z nichž řadu vlastni-
li majitelé z různých koutů světa. 
Postupně se pozemky dařilo 
sjednotit a nyní už městu patří 
15/16 plochy. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nahoře grafi cké ztvárnění budoucí podoby prostranství u Benešovy školy, dole současný stav. 

Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově číslo dveří 
A135. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou 
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace najdete 
na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 236, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V bytě plas-
tová okna, ústřední vytápění. 
Koupelna po rekonstrukci. V blíz-
kosti škola, školka, autobusové 
nádraží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,24 m2, celková plocha 
bytu 61,70 m2. Prohlídka 10.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 11.10. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1058, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž školy, školky, střediska 
zdravotnických služeb. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor, 
k bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 65,63 m2, 
celková plocha bytu 67,65 m2. 
Prohlídka 10.10. v 15.15–15.30 
hodin a 11.10. v 10.15–10.30 
hodin. Licitace bytu se koná 
17.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, 
číslo bytu 35, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům je po rekonstrukci. V blíz-
kosti domu se nachází škola, škol-
ka, zdravotní a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 68,04 m2, celková plo-
cha bytu 70,80 m2. Prohlídka 
11.10. v 9.00–9.15 hodin a 12.10. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
s možností parkování u domu. 
V blízkosti domu se nachází dět-
ský koutek, hřiště, obchody, školy 
a školky. Byt má kuchyňskou lin-
ku a dva balkony. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2, celko-
vá plocha bytu 51,49 m2. Prohlíd- 
ka 12.10. v 14.45–15.00 hodin 
a 13.10. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 678, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům se nachází v blízkosti 
parku, školy a autobusové zastáv-
ky. Prostorný byt je po celkové 
rekonstrukci - je provedena gene-
rální oprava elektroinstalace, vý-
měna všech dveří včetně zárubní 
a také jsou zhotoveny nové pod-
lahy. Plocha pro výpočet nájem-
ného 56,10 m2, celková plocha 
bytu 57,10 m2. Prohlídka 12.10. 
v 15.15–15.30 hodin a 13.10. v 8.45 
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
19.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v klidné lokalitě v blízkosti 
zdravotního střediska, školky 
a parku. Možnost parkování u do-
mu. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 41,45 m2, cel-
ková plocha bytu 42,46 m2. Pro-
hlídka 17.10. v 15.00–15.15 hodin 
a 18.10. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
šesti byty se nachází v klidové 
zóně, poblíž základní a mateřské 
školy, parku, autobusové zastávky 
a centra města. Celkově zrekon-
struovaný byt se sprchovým kou-
tem v koupelně. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,33 m2, celková 
plocha bytu 48,00 m2. Prohlídka 
13.10. v 9.15–9.30 hodin a 17.10. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 125, I. kategorie, 6. nadzem-
ní podlaží. Dům se nachází poblíž 
zrenovovaného parku, Kaufl andu, 
Alberta a mateřské školy. Byt 
s plastovými okny, velkou lodžií 
a kuchyňskou linkou je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Prohlídka 
19.10. v 14.30–14.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 
19.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Věžový, celko-
vě zateplený dům s úklidovou 
činností. Dům se nachází v blíz-
kosti základní školy Čs. armády. 
Byt s plastovými okny, bez balko-
nu. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 18.10. v 8.30–
8.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 19.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti ne-
mocnice, školy a školky. Možnost 
parkování u domu. Dům se služ-
bou správce. Byt s ústředním to-
pením. Plocha pro výpočet ná-
jemného 69,10 m2, celková plocha 
bytu 69,10 m2. Prohlídka 18.10. 
v 10.15–10.30 hodin a 19.10. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 10. nad- 
zemní podlaží. Zateplený věžový 

dům je po celkové rekonstrukci. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
66,86 m2, celková plocha bytu 
68,43 m2. Prohlídka 24.10. ve 
14.15–14.30 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 24.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 74, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený, zrekonstruo-
vaný dům se správcovskou a úkli-
dovou službou. Poblíž domu se 
nachází Kaufl and, lesopark, škola, 
školka a parkoviště. V bytě je kou-
pelna se sprchovým koutem, z lod- 
žie je výhled na lesopark. Plocha 
pro výpočet nájemného 63,95 m2, 
celková plocha bytu 70,10 m2. 
Prohlídka 18.10. v 9.15–9.30 ho-
din a 19.10. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.10. 
v 16.15 hodin. Podání přihlášky 
do 24.10.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nově zateplený 
věžový dům v dostupnosti školy, 
školky, zdravotního a nákupního 
střediska. Možnost parkování 
u domu. Z kuchyně je vstup na 
balkon. Byt s novou koupelnou. 
V celém bytě jsou plovoucí pod-
lahy. Plocha pro výpočet nájem-
ného 62,80 m2, celková plocha 
bytu 65,05 m2. Prohlídka 24.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 25.10. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
26.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,15 m2, celková plocha bytu 
69,02 m2. Prohlídka 24.10. ve 
14.45–15.00 hodin a 25.10. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
31.10. v 16.15 hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budo-
va MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Městské noviny OKO najdete 
celkem na 35 distribučních mís-
tech buď ve volně přístupných 
stojanech nebo na pultech pro-
dejen. Distribuce novin probíhá 
v sudých týdnech ve čtvrtek 
mezi 9. a 14. hodinou. 

NOVÝ BOHUMÍN

 ●  infocentrum radniční budovy A, 
chodba radniční budovy B

 ●  prodejna Těšínské jatky, nám. 
Mickiewicze (před nádražím ČD)

 ● trafi ka Ondák, 9. května
 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše
 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.
 ● potraviny Christu, Štefánikova
 ● trafi ka Dumbrovský, Mírová ul.
 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 

(u Slunečnice)
 ●  prodejna Hruška, nám. 

Budoucnosti (bývalé Tesco)
 ●  poliklinika BMN – vestibul, 

Čáslavská ul.
 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 
 ● knihovna K3, Vrchlického ul.
 ● Albert, ul. Čs. armády
 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 

vedle bankomatu
 ● VKUS pekárna, Studentská ul.
 ● aquacentrum, Koperníkova ul.
 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 

(u „Špice“)

PUDLOV

 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 
(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská ul. 
(u pudlovské pošty)

VRBICE

 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN

 ●  Bohumínská městská 
nemocnice – vstupní vrátnice

 ●  Infocentrum Pod Zeleným 
dubem

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí  
Svobody

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES

 ●  obchůdek U Luďky, Opletalova 
ul., Nová Ves

 ●  potraviny Jana, ul. 1. máje 
(u skřečoňské pošty)

 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje

ŠUNYCHL

 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ

 ● potraviny Hruška, Tovární
 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD

 ● prodejna Hruška, Náměstí Míru

DOLNÍ LUTYNĚ 

 ●  u papírnictví pod knihovnou, 
ul. K Výšině

 ● potraviny Bubík, u vodárny
 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma
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Proč pulírovat auta na ulici, jsou tu myčky
Žabomyší války, zda mytí aut škodí životnímu prostředí 
či ne, mohou skončit. V Bohumíně existuje legální způsob, 
jak vůz zbavit nečistot. V Krátké ulici u křižovatky s ulicí 
Jana Palacha uvedl BM servis v uplynulých měsících do 
provozu automatickou myčku vozidel. 

Diskuze vznikly ohledně mytí 
aut před garážemi na volných 
prostranstvích. Zde je zbytečné 
polemizovat, zda je možné tímto 
konáním ohrozit přírodu – riziko 
tu samozřejmě je. V první řadě 
nečistoty, kterých hodláme naše 
vozidlo zbavit, obsahují kromě 
prachu zpravidla podíly nebez-
pečné. Mnohdy jsou to ropné lát-
ky, proto také aplikujeme účinné 
mycí přípravky, aby bylo umytí 
dokonalé. Volíme vždy přípravky 
ekologicky šetrné, biologicky od-
bouratelné. Ani ekologické pří-
pravky však nejsou zcela neškod-
né. Po podrobném prozkoumání 

průvodní dokumentace nebo 
etikety se sice dozvíme, že je pří-
pravek ekologicky šetrný nebo 
biologicky odbouratelný. To však 
znamená, že jeho škodlivé kom-
ponenty lze spolehlivě odbourat 
pouze v čistírně odpadních vod. 
Tu sice město má, ale tam všech-
ny kanály a vody z mycích ploch, 
o nichž zde mluvíme, nevedou. 
Mycí voda tak z velké části vsa-
kuje do porézního podloží a po-
tenciálně tak ohrožuje kvalitu 
vody podzemní. Zhoršení se ne-
projeví hned, ale později a třeba 
na jiném místě. Z ministerských 
debat kolem šetření vodou vy-

plývá, že je vody všeobecně málo 
a kvalitní ještě méně. Připravujeme 
scénáře na obranu proti povod-
ním, ale aktuálním problémem 
dneška je i sucho a kvalita vody, 
která nám zbude. Chraňme si proto 
naše přirozené prostředí a využí-
vejme technologie nám nabízené 
– například ty k řádné legální očis- 
tě našich dopravních prostředků.

Bohumínský odbor životního 
prostředí tuto problematiku sle-
duje. Prohřešky řeší v této fázi 
individuálně domluvou a doufám, 
že u domluvy i zůstane.  

Jan JEZIORSKÝ, vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ● Ve tři hodiny ráno 
17. září museli strážníci zasahovat 
při fyzické potyčce v restauraci 
v bývalých kasárnách. Hlídka mu-
sela nakonec použít donucovací 
prostředky, aby odtrhla útočníka 
(24) od zraněného poškozeného 
muže (38). Mladý útočník skončil 
na záchytné stanici v Karviné, 
incident nyní vyšetřuje policie.

 ● V noci 23. září objevila hlídka 
u restaurace ve Štefánikově ulici 
odcizené kolo. Dopadení pacha-
tele bylo otázkou chvilky, postával 
totiž vedle kradeného bicyklu.

 ● Večer 24. září zahlédla hlídka 
v mobilním sběrném dvoře ve Slez- 
ské ulici ve Starém Bohumíně muže, 
který se snažil odcizit odevzdané 
věci. Vše musel vrátit na místo 
a uklidit nepořádek, který nadělal.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

V Bohumíně je celá řada soch, památníků a pamětních desek. Jen samotné 
tragické události I. a II. světové války připomíná jednadvacet památníků 
v různých městských částech. Nyní k nim přibyl další. Kuriózní ovšem je, 
že nikdo neví, odkud se vzal a kdo je jeho autorem.

Záhadou obestřený symbol se objevil 
v Červíně u Kopytova. Kdosi tady vztyčil více 
než třímetrový dřevěný kříž a kámen s pa-
mětní deskou. Autor jimi chtěl uctít padlé 
vojáky na stranách obou bojujících armád při 
střetu na jaře 1945. Poněkud matoucí je použi-
tí švabachu, tedy písma, které má kořeny 
v německy mluvících zemích. Ještě podivnější 
je umístění samotného kříže. Nachází se 
mimo jakoukoli komunikaci či jen stezku pro 

pěší. Pokud jej chce člověk spatřit, musí si 
proklestit cestu mezi stromy nebo celý les 
rovnou obejít po poli.

I přes jeho »úkryt« na památník několik lidí 
narazilo a chtěli o něm znát podrobnosti. Ty 
však dosud k dispozici nejsou. „Kříž je zřejmě 
iniciativou nějakého jednotlivce či skupiny. Na 
radnici se o jeho existenci až dosud nevědělo. Je 
zřejmě situován do místa, kde při osvobozování 
města zahynuli vojáci Rudé armády. V oblasti 
Červína totiž proběhly největší boje. Těla těchto 
padlých vojáků pak byla uložena na hřbitově ve 
Skřečoni, kde je jim také věnován velký cent-
rální památník,“ vylíčil kronikář Bohumína 
Zdeněk Veselý. Poznamenal také, že v brožu-
ře »Bohumín zajímavě« je zmínka o třinácti 
křížích na území města. O tom v Červíně tam 
bohužel není nic. Není zmíněn ani v jednom 
vydání knihy »Od Bogunu k Bohumínu«. 

Důvodem, proč o kříži není ani slovo v žádné 
publikaci, je s největší pravděpodobností jeho 
stáří, respektive mládí. Na první pohled totiž 
vypadá, že zde byl vztyčen teprve nedávno. 
Kronikář i zástupci radnice přivítají, když se 
tvůrci této památky přihlásí a o myšlence je-
jího zbudování sdělí bližší detaily. (tch)

Neznámé vojíny uctil neznámý autor

V poměrně nepřístupném místě v Červíně stojí nový 
kříž s pamětní deskou. Jména jeho autorů a důvod 
vzniku zatím halí tajemství.  Foto: Pavel Čempěl

Přijmeme recepční
Společnost Bospor vypisuje výběrové 
řízení na místo recepční–pokladní. 
Podmínkou je středoškolské vzdělání 
s maturitou, aktivní znalost angličtiny, 
práce na PC. Termín pro zasílání při-
hlášek je do 17. října, předpokládaný 
nástup 1. listopadu. Bližší informace 
podá Jana Dziadziová, 596 016 532, 
e-mail: dziadziova.jana@bospor.info. 

Foto: Pavel Čempěl
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Příroda Bohumínska – ploštice (186)

Vroubenka americká 
(Leptoglossus occidentalis)

Vroubenka americká pochází 
ze západního pobřeží severní 
Ameriky. V Evropě se objevila 
v roce 1999 v severní Itálii, 
v současné době tato invazní 
ploštice z řádu polokřídlých 
(Heteroptera) zdomácněla už 
v 17 státech Evropy.

V Česku byla poprvé pozorována 
v roce 2006 v Brně. Během deseti 
let se u nás rozšířila na přibližně 
sto nových lokalit na území celého 
státu. Nemůžeme si ji splést se 
žádným jiným evropským druhem 
díky typicky listovitě rozšířeným 
zadním holením. Vyvíjí se v původ-
ních i vysazovaných jehličnanech. 
Na zimu se dospělí jedinci shromaž-
ďují a přezimují hromadně, při-
čemž s oblibou využívají stavení 
a další lidmi vybudované úkryty. 
Tehdy je nacházíme na balkonech 
a stěnách domů. V Bohumíně jsem 
ji pozoroval poprvé v roce 2013. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Výuka žáků Slezské diakonie v přírodě
V úterý 13. září opustili žáci školy Slezské diakonie ve Starém Bohumíně 

školní lavice. V rámci přírodovědných předmětů vyrazili poznávat Hraniční 
meandry Odry. Unikátní přírodní památka zahrnuje 7,5 kilometru dlouhý 
úsek řeky s pěti velkými zákrutami, jehož středem prochází česko-polská 
státní hranice. Průvodcem tímto malebným prostředím byl Jiří Spáčil, který 
pro žáky přichystal naučnou trasu k prvnímu záhybu. Během čtyř plánova-
ných zastavení pohovořil o zdejší fauně, fl óře a různých zajímavostech tý-
kajících se daného místa. Celá akce se velmi vydařila, k čemuž velkou měrou 
přispělo také slunečné, téměř letní počasí. Žáci i pedagogičtí pracovníci 
přicházeli zpět do školy obohaceni o zcela nové zážitky a informace. 

Text a foto: Eva ŠTELLAROVÁ

Hledá se ředitel/ka mateřské školy
Město Petřvald vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ky mateřské školy. 

Přihlášky mohou uchazeči posílat do 27. října na adresu Město Petřvald, 
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald. Více informací najdete na www.
petrvald-mesto.cz.

Pudlovská kaple sv. Isidora–rolníka 
bude mít brzy naprosto přesné hodiny.

Foto: Pavel Čempěl

Obyvatelé Pudlova se už záhy dočkají spolehlivé časomíry. 
Postarají se o to opravené hodiny ve štítu místní kaple 
sv. Isidora-rolníka. Jejich mechanismus bude nově 
elektronický, synchronizovaný evropským časovým 
signálem z Frankfurtu nad Mohanem.

Hodiny, ačkoli si jich málokte-
rý kolemjdoucí všiml, na kapli 
byly. Ovšem nefunkční. Město, 
které kapli vlastní, tedy ne-
pořizuje nové, ale zadalo 
jejich opravu a modernizaci.  
Impulsem byl podnět komise 
pro městskou část. „Ve výrobě je 
zcela nový smaltovaný ciferník 
o průměru 70 centimetrů. Ru-
čičky budou nerezové s černým 
ochranným nátěrem,“ popsal 
viditelnou podobu hodin 
Marek Sobaniec z majet-
kového odboru radnice. 
Očím skrytý pak bude 
moderní elektro-
nický strojek. 
Podobně jako 
mnoho rádi-
ových hodin, 
budíků, vysíla-
čů a jiných zaří-
zení bude přijí-
m a t  d l o u h o -
vlnný »frank-

furtský časový signál« ze stanice 
DCF77. Ten zajistí, že si hodi-

ny samy nastaví čas a jdou 
stále přesně.

„V kapli je pouze zvonek 
na mše, klasický zvon tady 

chybí, takže bimbání oznamu-
jící určitou hodinu v součas-
nosti možné není. Nový me-
chanismus hodin je ale na tuto 
možnost připravený. Pokud 
by o to byl v budoucnu zájem 
a podařilo by se zvon poří-
dit, lze bimbání zprovoz-

nit,“  dodal Sobaniec 
s tím, že do moderni-

zace hodin vložilo 
město pětačtyři-
cet tisíc. Funkční 
hodiny se mají 
ve štítu kaple 
objevit do polo-
viny října.

Kaple svatého 
Isidora–rolníka 

by la  p ost avena 

Přesný čas z pudlovské kapličky

v letech 1901 a 1902. Vedle při-
byl v roce 1909 ještě kamenný 
kříž. Menší sakrální stavba byla 
značně poškozena při leteckém 
náletu v srpnu 1944. Další spoušť 
napáchala povodeň v červenci 

1997. Po několika letech »pust-
nutí«, kdy dovnitř vnikali i bez-
domovci, nechalo město kapli 
opravit. Od roku 2009 se zde 
opět konají také bohoslužby.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Hejtmanství pořádalo 
návštěvní den

Dvanáct set návštěvníků si přišlo ve 
státní svátek 28. září prohlédnout 
hejtmanství Moravskoslezského kraje. 
Nechyběli mezi nimi ani Bohumíňáci. 
V rámci akci se rovněž křtily dvě nové 
krajské publikace. Návštěvníci mohli 
zavzpomínat na letní olympiádu v Riu 
a ostravský olympijský park i potkat 
sportovní legendy. Mnozí ochutnali 
regionální potraviny a koktejly, pro-
hlédli si hasičskou a zdravotní techniku, 
kriminalistickou laboratoř. Lidé si také 
vyzkoušeli divadelní kostýmy, nechali 
si změřit krevní tlak a cukr. Na děti pak 
před úřadem čekala minizoo.  (red)

KRÁTCE



  P Ř E D S TAV U J E M E   ·    K U LT U R AČÍSLO 18 / 2016 7

Koncert pro
sedmdesátníky

V úterý 27. září se v kině konalo 
tradiční slavnostní odpoledne pro 
jubilanty, kteří letos oslavili nebo 
oslaví sedmdesát let. Komise pro 
občanské záležitosti pro ně připra-
vila malý dárek v podobě předsta-
vení skupiny Black Band ze Sloven-
ska. Pozvánku na koncert obdrželo 
220 jubilantů narozených v roce 
1946. Představení si mohli vychut-
nat se svými partnery nebo s ně-
kým blízkým. Popřát jim přišel také 
starosta Petr Vícha. 

Komise pro občanské záležitosti 
blahopřeje také sedmdesátníkům, 
kteří se představení nemohli zúčast- 
nit a užít si tak příjemné úterní od-
poledne se svými vrstevníky. (pau)

Bohumín zkrásněl, chtěl bych ho malovat

Renesanční člověk. Bohu-
míňák Marek Zálešák (22) 
má široký záběr a na co 
sáhne, to mu jde od ruky. 
Nadaný student, úspěšný 
sportovec a také talento-
vaný umělec. Odchovanec 
bohumínského gymnázia, 
nyní student medicíny, 
našel zálibu v malování. 
O jeho díla je mezi jeho 
vrstevníky velký zájem a za 
sebou má i menší výstavu.

PŘEDSTAVUJEME
Marek se do povědomí veřej-

nosti dostal už během osmiletého 
studia na gymnáziu. Bylo to na 
poli sportu. Reprezentoval školu 
v silovém čtyřboji a s týmem vy-
bojoval několik republikových 
i osobních titulů. Tato disciplína 
je ale ryze středoškolskou aktivitou, 
v dospělosti nemá pokračování. 
„Na sport jsem ovšem nezanevřel, 
cvičím stále. Sice z toho bolí celé 
tělo, ale bezvadně si člověk vyčistí 
hlavu,“ svěřil se Marek Zálešák. 
»Hlavu« nyní potřebuje k dalšímu 
vzdělávání, už dva roky studuje 
lékařskou fakultu v Olomouci. 
I přes nesporné nadání zůstává 

nohama na zemi a neprahne po 
působení na prestižních klini-
kách. „Dovedu si představit práci 
obvodního lékaře. To by mě hodně 
bavilo,“ překvapil skromným přá-
ním mladý medik.

Marek se však aktivně činí také 
v oblasti umění, konkrétně ma-
lování. Nedávno třeba svými vý-
tvory zkrášlil zázemí mateřinky 
v Rafinérském lesíku. „Kreslím 
odmala. Hodně mi pomáhal děda, 
který se věnuje malování. Něco 
jsem si nastudoval také z literatu-
ry,“ prozradil Marek, který zatím 
tvoří především na papír, ale jeho 
snem jsou olejomalby na plátně. 

Ty jsou ale časově i fi nančně ná-
ročné, a tak pod jeho rukama za-
tím vznikají díla pomocí temper, 
akrylových barev nebo pastelů. 
Z témat upřednostňuje přírodu 
a zvířata. Jeho obrazy ale nezachy-
cují věrnou podobu, Marek dává 
přednost modernímu pojetí. A na 
to současníci slyší, o jeho díla 
je velký zájem. Díky sociálním 
sítím, kde své výtvory prezentuje, 
má řadu zájemců. Přátelům pak 
maluje i na »zakázku«. A o jeho 
nadání se ví i v současném půso-
bišti. Na menší výstavě v Olo-
mouci představil čtyři svá díla.

Severní Moravu, Bohumín 
nevyjímaje, trápí odliv talentů. 

Mladí lidé zkrátka chtějí do svě-
ta. „Chápu je, jenže Bohumín se 
v posledních letech hodně změnil, 
zkrásněl. Přestože mi třeba Olo-
mouc velmi učarovala, nerad bych 
rodné město opouštěl,“ vyznal se 
Marek Zálešák. Tuto kapitolu pro-
to nechává otevřenou, podstatnou 
roli pak bude hrát to, kde najde 
práci. Čím si je ale zcela jistý, že by 
chtěl Bohumín a jeho genius loci 
zachytit ve svých obrazech.

Pavel ČEMPĚL

Kresby z archivu Marka Zálešáka

Foto: Jan Fedorowicz
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Klíč ponořený do vodní hladiny zvěstuje, že vodácké sezona v Bohumíně končí. Se zamčením 
Odry to ale nakonec nebylo tak horké, na škvírku ještě zůstala pootevřená. Ostatně celá 
letošní vodácká sezona byla výjimečná a v počtu účastníků sjezdů si připsala nový rekord.

Místním vodákům patřila první 
říjnová sobota. Bohumín, gmina 
Krzyżanowice a spolek Posejdon 

uspořádali poslední organizovaný 
sjezd. Projížďka přírodní památ-
kou, Hraničními meandry Odry, 
opět přilákala početnou ekipu nad-
šenců. Těm se ani nechtělo věřit, že 
se s řekou loučí. Letní teploty a pro-
jížďka v plavkách tomu vůbec ne-
nasvědčovaly. Nejen díky tomu 
však vejde letošní sezona do análů. 
Do nich si zaslouží zápis díky po-
čtu vodáků, kteří využili nabídky 

městské půjčovny lodí. Zatímco 
loni absolvovalo sjezd v bohu-
mínských kanoích a raft ech 1 490 
zájemců, letos jich bylo 2 088. 
Vytvořili tak nový rekord.

Kdo naopak vyhlíží poslední 
sjezd s jakousi úlevou, jsou staro-
bohumínští hasiči. O městskou 
půjčovnu se starají, asistují u sjez-
dů a z cíle plavby z polského 
Zabełkówa lodě svážejí zpět na 

základnu. Celé léto, každou sobotu, 
neděli a na přání i ve všední dny. 
„Letos toho měli opravdu hodně, 
kluci už si potřebují odpočinout. A to 
si ještě po oficiálním uzamčení 
Odry další skupina nadšenců ob-
jednala šest lodí na středu. Hasiči 
na to ještě kývli, aby byl to opravdu 
poslední letošní sjezd,“ komento-
vala fungování atraktivní vodácké 
půjčovny Miroslava Šmídová, 
vedoucí organizačního odboru 
radnice.

Vodácká půjčovna funguje 
v Bohumíně vždy čtvrt roku, 
v červenci, srpnu a září. Podle mi-
lovníků projížděk by mohla star-
tovat i dříve, ale z praktických 

důvodů to nejde. Hranič-
ní  meandr y Odr y 

jsou přírodní pa-
mátkou a žije zde 
také řada chrá-
něných druhů, 
zejména ptáků. 
S ezona tedy 
může začít až 
ve chvíli, kdy 

vyvedou mladé. 
Pavel ČEMPĚL

Zábavná osvěta pro malé, vyšetření pro velké

Zatímco dospěláci brali útokem kino a ve frontách stáli na vyšetření, program na náměstí, interaktivní hry a soutěže zaujaly školáky.  Foto: Pavel Čempěl

Vlastní zdraví není lidem lhostejné. Svědčily o tom fronty 
zájemců čekajících na preventivní vyšetření. Ve foyer kina 

je zdarma nabízeli zdravotníci Bohumínské městské nemocnice. 
V kině a na náměstí totiž 29. a 30. září probíhaly Dny zdraví.

„Snažíme se tímto zajímavou formou informovat veřejnost, jak správně 
pečovat o své zdraví, jak předcházet zdravotním potížím a zároveň lidem 
umožnit některá preventivní vyšetření,“ uvedl ředitel pořádající městské 
agentury K3 Bohumín Karel Balcar. Kdo měl zájem, mohl si nechat změ-
řit krevní tlak, cholesterol a hodnoty cukru v krvi. S dermatologem zase 
mohli příchozí konzultovat stav mateřských znamének či změny kůže. 

Zatímco se vestibul kina proměnil v dočasnou ordinaci, na náměstí 
T. G. Masaryka probíhal kulturní a osvětový program. Ve velkém stanu 

byla k vidění putovní výstava »Labyrint zdraví«. Vtipné kresby známých 
ilustrátorů odlehčily jinak vážné téma nádorových onemocnění. Na 
pódiu pro změnu společnost Renarkon, která se věnuje prevenci a léčbě 
drogových závislostí, demonstrovala testování přítomnosti narkotik ze 
slin. První den byl současně »dnem sociálních služeb«. Se svou činností 
seznámily veřejnost Armáda spásy, Charita Bohumín, Centrum sociál-
ních služeb Bohumín, Domov jistoty či Pro-fi t 12. 

Náměstí během dvoudenní akce žilo také kulturou. Na rynku vystou-
pili studenti gymnázia a tanečníci Radosti & Impulsu. Zahrát a zazpívat 
přišli Eda Rakus, Vojtěch Šenkýř, Jaroslav Holeš, Veronika a Tereza 
Kachlovy i místní hudební skupiny. Partnery Dnů zdraví byli Bohumín-
ská městská nemocnice, Liga proti rakovině Praha a město Bohumín. 

Jana KONČÍTKOVÁ

Vodácká půjčovna lámala rekordy

Foto: Pavel Čempěl
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Návštěvníci výstavy se kochali letošní úrodou
Zahrádkářská sezona pomalu končí, 
je nevyšší čas pochlubit se úrodou. 
A proč se chlubit jen sousedům 
nebo příbuzným? Pěstitelé 
z Vrbice pořádají už léta 
výstavu ovoce, zeleniny 
a květin pro veřejnost. 
V sále restaurace 
U Zvonu se letos konala 
o víkendu 24. a 25. září.

Výstavu uspořádali členové 
vrbické organizace Českého za-
hrádkářského svazu a spřátelení 
pěstitelé z Bohumínska i z Polska. Pro-
dukty ze svých záhonků a sadů představilo 
dvanáct vystavovatelů. K vidění tak byly lilky, 
cukety, papriky, melouny, ale také hroznové 
víno, hrušky a velkou část expozice tvořila jab-
líčka. Letos ale část pěstitelů potrápily jarní 
mrazíky. Když udeřily, některé rostliny se 
z toho už nevzpamatovaly. Někdo tak přišel 
o úrodu ořechů, vinné révy a mrazy spálily 
i některé právě kvetoucí druhy jabloní.

Vrbická výstava není soutěžní, výpěstky se 
nehodnotí. Ocenit je ale mohou návštěvníci 
zápisem do kroniky. „Tentokrát dorazilo asi sto 

padesát lidí. Větší nával byl v neděli, když šly 
babky z kostela. Nejvíce se kochaly 

květinami,“ prozradil jeden z orga- 
nizátorů Petr Zagora. On sám 

je vyhlášeným pěstitelem 
mečíků, má jich kolem 
tisícovky. V sále se tak 
prezentoval i čtyřmi 
poháry ze soutěží, které 

jeho květiny letos vyhrály na soutěžích v Česku 
i Polsku.

Vrbická výstava je jedinou svého druhu v Bo-
humíně. Zdejší zahrádkáři ji pořádají už od roku 
1989. Koná se nepravidelně, ne každý rok se 
urodí, takže letos proběhl jubilejní 10. ročník. 
Žádná kritéria výběru určitých druhů se tady 
neřeší. Kdo zkrátka chce, může prezentovat, co 
se mu daný rok podařilo vypěstovat.  (tch)

Ženy obdivovaly především krásné květiny, muži 
to co je k snědku. O aranžmá výstavy se postarala 
květinářka Kateřina Helisová.  Foto: Pavel Čempěl

K vítězství vedly znalosti i fyzička
Skřečoňský areál v Gliňoči je jako stvořený k různým »bojovkám«. 
V úterý 27. září poskytl také zázemí školnímu brannému dni. 
Letos se do něj zapojily čtyři bohumínské devítiletky, 
gymnázium a také základní škola z Dolní Lutyně.

Školáci utvořili šestičlenné hlídky, 
které se snažily co nejlépe absolvovat 
branné disciplíny a vědomostní úkoly. 
Plnili je v lese i v terénu na stanoviš-
tích, mezi nimiž se museli co nej-
rychleji přesunovat. Samozřejmě po 
svých. Bojovalo se ve třech věkových 
kategoriích.

Po závodě se školákům o další pro-
gram postarali záchranáři, hasiči, 
policisté a nadšenci s vojenskou tech-
nikou. Děti si mohly prohlédnout 

kabiny zásahových i vojenských 
vozů, osahat vysílačky a megafony, 
prohlédnout výstavku zbraní. Kromě 
nich přivezl spolek Ironclad i polní 
kuchyni a zahříval zkřehlé závodníky 
pravým vojenským čajem.

Všichni účastníci obdrželi medaile 
a občerstvení, první tři hlídky dané 
kategorie diplomy a věcné odměny. 
Organizátoři děkují všem, kteří při 
organizaci dne branné všestrannosti 
pomáhali. Byli to HZS Bohumín, 
SDH Starý Bohumín, SDH Skřečoň, 
ČČK Karviná, Vojenská technika 
Ironclad, Policie ČR, Městská policie 
Bohumín, SRPDŠ ZŠ Skřečoň a město 
Bohumín.  (tch)

Výsledky závodů branného dne:
I. kategorie (1. – 3. třída; 17 hlídek)  1. Masarykova ZŠ, 2. a 3. Skřečoň
II. kategorie (4. – 6. třída; 20 hlídek) 1. gymnázium, 2. Skřečoň, 3. Dolní Lutyně
III. kategorie (7. – 9.třída; 15 hlídek)  1. Masarykova ZŠ, 2. ZŠ ČSA, 3. gymnázium
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Bohumíňáci 
na krajské

kandidátce ČSSD
8. MUDr. Vojtěch Balcárek 
45 let, člen ČSSD, bývalý ředi-
tel Bohumínské městské ne-
mocnice, v současnosti aler-
golog, zastupitel a radní města 
Bohumína
44. Ing. Aleš Drobek 39 let, 
člen ČSSD, ekonom a překla-
datel, zastupitel a radní města 
Bohumína, předseda majet-
kové komise při radě města
47. Mgr. Eva Adamcová 37 
let, členka ČSSD, pedagožka, 
členka sociální komise a komise 
pro výchovu a vzdělávání při 
radě města
58. Mgr. Milena Glacová 63 
let, členka ČSSD, pedagožka, 
členka komise sportu při radě 
města

7. a 8. října PODPOŘTE KANDIDÁTKU ČSSD, VOLTE č. 12

„Město může jen profi tovat z toho, po-
kud bude mít i nadále svého zástupce 
ve vedení kraje. Věřím proto, že náš 

volební výsledek umožní, aby Vojta Balcárek měl možnost ovlivňovat dění na kraji, a stal se tak prodlouženou rukou 
naší radnice při řešení společných problémů, kterých není málo. Rozhodla jsem se už dále nekandidovat, protože 
nazrál čas na předání pomyslného štafetového kolíku mladším kolegům plným elánu, nápadů a chuti řešit záležitosti 
školství našeho kraje. To je v dobré kondici a po optimalizaci sítě škol plně odpovídá potřebám regionu."

Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana MSK
zastupitelka a členka rady města Bohumína:

Vojtěch Balcárek chce hájit zájmy Bohumína
Osm let příkladně reprezentovala Bohumín ve vedení kraje náměstkyně Mgr. Věra Palková. Pod 
jejím vedením se podařilo stabilizovat regionální střední školství, na řadě míst došlo také k jeho 
optimalizaci. S obdobnými vizemi, jež by ale rád realizoval ve zdravotnictví, vstupuje do říjnových 
voleb také další bohumínský zastupitel a radní MUDr. Vojtěch Balcárek.

Jedenáct let stál v čele Bohumínské 
městské nemocnice, po dvě volební obdo-

bí byl i členem krajského zdravotního výboru. Od přelomu roku 
se začal naplno věnovat alergologické praxi a získal větší prostor 
realizovat se na politické scéně. „Můj program je teď méně nabi-
tý a kromě své rodiny bych chtěl víc času věnovat aktivní práci 
v komunální politice ve městě, což už mnoho let jako člen rady 
dělám, tak také nově i v měřítku kraje,“ říká Balcárek. Dobře ví, co 
by to obnášelo, pokud by mu volební výsledek ČSSD umožnil 
prosadit se do vedení Moravskoslezského kraje. „Především bych 

chtěl být aktivní v resortech, které jsou mi blízké, tedy ve zdravot-
nictví a v sociální oblasti. Rád bych z této pozice také podporoval 
naši nemocnici, ale pokud se objeví i některé záležitosti mimo zmí-
něné oblasti, jsem připraven je projednat s kompetentními lidmi, 
prostě dál pracovat ve prospěch města,“ tvrdí Balcárek.

Je přesvědčen, že i přes funkční páteřní síť krajských nemocnic 
jsou ve hře otázky k řešení. „Třeba ta, že se stále nedaří fi nančně 
stabilizovat naše sousední nemocnice v Karviné, Orlové a Havířově. 
Je nutné hledat řešení, jak tu situaci změnit,“ konstatoval dlouho-
letý první muž Bohumínské městské nemocnice.

Zítra to již začíná
Městský výbor KSČM v Bo-

humíně zorganizoval pro ob-
čany 21.září 2016 předvolební 
mítink na pěší zóně. V rámci 
programu vystoupily za dopro-
vodu dechového orchestru ma-
žoretky a také několik kandidátů do zastupitelstva Moravskoslez-
ského kraje, které budeme volit ve dnech 7. a 8.října 2016. 

Na celkovém rozvoji našeho kraje částečně závisí také rozvoj 
našeho města, což vyplývá z »volebního desatera KSČM« přede-
vším v péči o tyto oblasti: bezpečnost města, rozvoj školství, péče 
o seniory a sociálně potřebné, ochrana vzduchu, vody a půdy, roz-
voj sportu, kultury a lidových tradic, atd. 
Moci svobodně volit je jedno ze základních práv dospělého občana. 

Proto občané–voliči, přijďte k volbám a DEJTE 
HLAS KSČM, která Vaši důvěru nezklame.

Knihy, které lahodí uším
Knihovna K3 půjčuje čtenářům také audioknihy a hudební 
cédéčka. V září přibylo do nabídky dalších patnáct novinek. 
Návštěvníci knihovny v Novém Bohumíně mohou vybírat 
z více než 1 300 nosičů.

V září knihovna doplnila do 
nabídky tři nová CD pro děti, tři 
nové disky s hudbou a devět au-
dioknih. Právě audioknihy jsou 
v posledních letech mezi poslu-
chači a návštěvníky knihovny 
v tomto směru nejpopulárnější.

„Novinky doplňujeme každý 
měsíc. Vždy v prvním týdnu v měsí-
ci čtenáře o novinkách informujeme, 
aby věděli, na jaké nové tituly se mo- 
hou těšit,“ uvedla Andrea Buglová 

ze studovny knihovny ve Vrchlic-
kého ulici a dodala: „Od září si 
u nás mohou posluchači půjčit pro 
děti například Nové příběhy a pís-
ničky včelích medvídků, dospělí písně 
ze zlaté kolekce Marie Rottrové nebo 
z alba Srdcebeat kapely Kryštof. 
V případě audioknih nově nabízí-
me například patnáct případů 
Sherlocka Holmese, detektivku 
Plzeňské mordy nebo Léčivou me-
ditaci od Gabriely Filippi.“  (luk)

Děkujeme organizátorům autobusového výletu po 
Bohumíně, kterého jsme se zúčastnili 8. a 15. září. Poděkování patří také 
starostovi města, Petru Víchovi, který se ujal role průvodce s výkladem. 

Klienti domova seniorů, Slezská ulice

Poděkování 
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Přeshraniční spolupráce 
dobrovolných hasičů
Zástupci dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje 
a polského Slezského vojvodství si 23. září připomněli 
deset let od podpisu dohody o spolupráci. 

Obsahem prezentace, která 
proběhla v Jánských Koupelích na 
Opavsku, byly fotografi e a fi lmo-
vé ukázky ze společných soutěží, 
preventivně–výchovných i kul-
turních akcí.

Jednotky sborů dobrovolných 
hasičů (SDH) obou krajů v uply-
nulé dekádě pořádaly odborné 
semináře a výcviky. Významná 
část prezentace se věnovala vzpo-
mínkám na akce pořádané pro 
hasičskou mládež. Společně se ale 
dobrovolní hasiči účastnili také 
skutečných zásahů při likvidaci 
požárů a živelných pohrom na 
obou stranách hranice. Například 

výjezdy k dopravním nehodám 
na dálnici D1 v současné době už 
nejsou ničím výjimečným.

Pracovní i společenská část se-
mináře proběhla v přátelské atmo-
sféře a každý z padesáti účastníků 
si na závěr odnesl pamětní plaketu 
a odznak. Obě strany také přijaly 
usnesení o dalším pokračování spo-
lupráce a doporučení pro jednot-
livé SDH k vyhledávání kontaktů 
v příhraničních oblastech a uzaví-
rání dalších dohod o spolupráci 
a možnostech spolufinancování 
projektů z fondů EU.

Ladislav ČABLA, Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska

Nepodceňujte 
gynekologickou prevenci

I když gynekologické vyšetření nepatří mezi příjemné zážitky, alespoň 
jednou za rok by ho měla žena podstoupit. Největší hrozbou podcenění 
preventivních prohlídek je riziko pozdního odhalení rakoviny dělohy, 
děložního čípku a vaječníku. Tyto nemoci se v začátcích často vůbec 
neprojevují a v okamžiku prvních příznaků může být onemocnění už 
ve velmi pokročilém stádiu. 

Hlavní roli při vzniku rakoviny dělož-
ního čípku hrají lidské papilomaviry 
(HPV), které se vyskytují v několika 
druzích. Nejčastěji postiženou skupi-
nou jsou ženy kolem 45 let, ale bohu-
žel se věková hranice stále snižuje. 
Mezi rizikové faktory patří promis-
kuita ženy či jejího partnera, nízký 
věk při prvním pohlavním styku, 
vyšší počet porodů a kouření. 

Pravidelnou návštěvou obvodního 
gynekologa může žena rovněž pře-
dejít rakovině děložní sliznice. Prak-
ticky jediným projevem tohoto one-
mocnění je krvácení různé intenzity, 
které často upozorní, že něco není 
v pořádku. Rizikovými faktory jsou 
typicky vyšší věk, obezita, vyšší pří-
jem živočišných tuků, pozdní me-
nopauza, nerodivší ženy, cukrovka 
a imunosupresivní stavy (snížená 
imunita). 

Mnoho žen se také domnívá, že po 
gynekologické operaci, při které do-
jde k odstranění vnitřních rodidel, 
už dále nemusí gynekologa navště-
vovat. Opak je pravdou. Gynekolo-
gické prohlídky jsou zapotřebí i po 
zákroku, a to k vyloučení pánevních 

abnormalit, zhodnocení vaginální 
atrofi e či jiné patologie na zevních 
rodidlech. 

Oddělení gynekologie Bohumínské 
městské nemocnice nabízí ženám 
kompletní preventivní gynekologické 
vyšetření. Během něj lékař zkontro-
luje zevní genitálie a pomocí takzva-
ných zrcadel prohlédne děložní 
čípek a poševní stěnu. Prostřednic-
tvím kolposkopu (světelný mikro-
skop) zkontroluje povrch čípku 
a poté z něho odebere stěr na cyto-
logické vyšetření. Jde o jednu z nej-
spolehlivějších metod, jak vyvrátit či 
potvrdit rakovinu děložního čípku. 
Dále lékař pokračuje v pohmatovém 
vyšetření, kdy jednu ruku zavede do 
pochvy a druhou klade na břicho. 
Nakonec provede ultrazvukové vy-
šetření a zkontroluje, zda se v pánvi 
nachází nějaká abnormalita. Součástí 
kompletní gynekologické prohlídky 
je také vyšetření prsu a podpaží. Lé-
kař ženy rovněž poučí o technice 
samovyšetřování a ochotně odpoví 
na všechny dotazy. 

Sabina GLAC, 
lékařka gynekologického oddělení

Vodnářský zvon
V kině se 31. října od 19 hodin koná 

vystoupení Tomáše Pfeiff era »Společ-
ná věc«. Jde o multimediální projekt 
spojující historický vodnářský zvon 
s unikátní velkoplošnou projekcí. Na 
závěr koncertu si posluchači mohou 
vodnářský zvon prohlédnout zblízka. 
Předprodej vstupenek v e-shopu 
www.dub.cz nebo v pokladně kina. 

Podrobnosti na  608 757 572 - K3 
nebo e-mailu k3@k3bohumin.cz.

Flamenco v Bohumíně 
V DDM Bohumín začínají od 17. říj-

na kurzy flamenca pro začátečníky. 
Probíhat budou každé pondělí v 18 
hodin a povede je ostravská tanečnice 
Denisa Pavelová. Více informací na www. 
pavelovadenisa.com. Deset lekcí stojí 
1.300 korun. Přihlášky lze zasílat na 
pavelovadenisa@gmail.com nebo vo-
lat na  776 877 715. (red)

CO – KDY – KDE
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

9. října vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího KOCHA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka se synem.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

14. října vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

pana Leoše BURIANA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše, 

syn Vlastimil s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Odcházím navždy, moji milí, 

ruky stisk už vám nemohu dát. 

Srdce mi dotlouklo, odešly síly,

loučím se se všemi, kdo měl mne rád.

10. října si připomeneme 
4. smutné výročí úmrtí 

pana Jozefa DUCHONĚ.


S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Milka s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.

15. října vzpomeneme 
20. smutné výročí úmrtí 

paní Drahomíry TAŠKOVÉ.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou manžel Bohumil s rodinou.

Byl jsi plný života, plánů a snění, 

nikdo z nás se nenadál, 

jak rychle se to změní. 

Před rokem, 10. října 2015, 

utichly kroky i tvůj hlas, 

jen tvůj obraz zůstává v nás.

Smutno je nám bez tebe, 

dlouhý je nám čas, 

jak rádi bychom slyšeli tě zas.

Co osud vzal, to nevrací, 

ta rána stále bolí 

a zapomenout nám nedovolí.

Petr ŠABLATURA.

Čas utíká a nevrátí, co vzal, 

jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

16. října si připomeneme 5. výročí úmrtí naší 
milované maminky, babičky, prababičky, 

praprababičky a tchyně, 
paní Marty RUTKOVÉ

ze Záblatí.


S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, 
dcera Eva s rodinou.

Proč nepřál ti osud žít, proč musel nám tě vzít.

24. října vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

a 6. října nedožitých 70 let 

paní Heleny STÁŇOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

dcery Eliška a Maruška s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

1. října jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jana DROBKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Radka 

a synové Honza a Adam.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

12. října vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

paní Hildegardy POLÁCHOVÉ.


Vzpomíná rodina.

23. září nás po těžké a zákeřné nemoci ve věku 
69 let opustil 

pan Alois LISZTWAN.


Kdo jste ho znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku. Děkujeme.
Manželka Věra, syn Kamil.

11. října vzpomeneme 
15. smutné výročí úmrtí 

pana Františka KAČMÁŘE.

9. září by mu bylo 79 let.
Stále nám scházíš.


S láskou vzpomíná manželka 

a syn Dalibor.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Romana, 
synové Jan a Jakub, 

maminka, manželé Čechovi a ostatní členové rodiny.
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V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněžních 
půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

CENY INZERCESvé »ano« si řekly 
tyto páry
Petr Řezníček 
a Lenka Pomklová, 
oba z Bohumína
David Neděla a Klára Donova-
lová, oba z Bohumína
Jiří Sollich a Lucie Mandátová, 
oba z Bohumína
Štefan Bojtoš a Helena Jakubí-
ková, oba z Bohumína
Roman Ochodek z Rychvaldu 
a Pavla Škulová z Orlové
Petr Závadský z Dolního 
Benešova a Lucia Smolková 
ze Šilheřovic
Jaroslav Husák a Iveta Bobková, 
oba z Bohumína
David Farana a Gabriela 
Semjanová, oba z Bohumína

INZERCE

REALITY

 ● Prodám stavební pozemek, 
Rychvald, Zbytky, 3 300 m2. Cena 
790 Kč/m2.  723 343 102.

 ● Nabízíme k pronájmu Restau-
raci Sokolovna ve Starém Bohu-
míně, cena 10 000 Kč měsíčně + 
energie. Možnost pronájmu bytu 
2+1 v téže budově, cena 4 000 Kč 
+ energie.  776 482 109, e-mail: 
Lucie.Kublova@seznam.cz.

 ● Pronajmu družstevní byt 1+1 
v přízemí v centru. Pozdější pro-
dej možný.  736 538 409.

 ● Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 1+1, 39 m2, nově vybavený, 
Sv. Čecha. Cena dohodou. e-mail: 
janci1955@seznam.cz,  732 717 
941.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

SLUŽBY
 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 

www.dvfl oor.cz.  604 265 861.
 ● Chcete se domluvit anglicky? 

Potřebujete zlepšit svůj prospěch 
ve škole nebo připravit na matu-
ritu? V tom případě jsem tady pro 
vás, specialista na individuální 
výuku za přijatelnou cenu. V pří-
padě potřeby mě prosím kontak-

tujte. Cena: 150–250/60 min. e-
mail: ajako-lipovska@seznam.cz, 
www.ajako.cz,  608 761 068.

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643.
RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař-
ských a rybářských potřeb krmiva 
pro zvířata v obchůdku U Luďky 
ve Skřečoni.  776 684 719.

 ● Prodám dětské kolo 24" Harry 
Jetty. Top stav!!! Cena: 3 500 Kč.  
e-mail: elznicova.iveta@email.cz
 734 210 277.

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek 
přijme na dohodu

PRODAVAČKU
do prodejny pečiva a drobného 

občerstvení v Bohumíně, 
ve Studentské ulici 753.

Jednalo by se o zástupy za dovolené, 
nemoci apod. Zdravotní průkaz nutný.

Bližší informace poskytne 
personální oddělení

tel: 558 432 041, 702 026 433, 
e-mail: personalni@vkusfm.cz

 ●Řádkovou inzerci lze podávat také 
prostřednictvím on-line formuláře na 
www.bohumin.cz v sekci inzerce.
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Zahraniční léto talentovaných studentek
Pero je mocnější než meč, jak praví slavný citát. Studenti 
gymnázia proto před časem svedli souboj, v němž bylo 
hlavní zbraní literární nadání. A také znalost angličtiny. 
Na autory nejlepších děl čekal díky sponzorskému daru 
zahraniční jazykový pobyt. Tři vítězky jej absolvovaly 
v létě a zážitky z něj opět vylíčily ve formě psaného slova.

Soutěž bohumínského gymnázia 
nebyla v minulém školním roce 
určena nejstarším studentům, pro-
tože ti po maturitě školu opouš-
těli. Naopak se zapojili maturanti 
budoucí, žáci předposledního 
ročníku. Adeptů o zahraniční 

pobyty bylo zprvu šestadvacet, 
ale postupně jejich řady prořídly. 
Literárního klání, v němž bylo 
úkolem napsat motivační dopis 
v angličtině, se posléze účastnilo 
devatenáct studentů. Štěstí se na-
konec usmálo na tři talentované 

dívky. Simona Pohlová, Sebastiana 
Lašutová a Lucie Kulová vycesto-
valy v létě na třítýdenní jazykový 
pobyt do Anglie a Irska. 

Náklady na zahraniční pobyt 
z drtivé části hradil dar ve výši 
150 tisíc, který věnovala rovněž 
bývalá studentka gymnázia Kate-
řina Volínová. Jen menší částkou 
si přispěly samy vítězné student-
ky. Ty po návratu o svém pobytu 
sepsaly články, tentokrát v češtině. 
Úryvky z nich nyní přinášíme. 

(tch)

Brighton: Všude okolo byli
vstřícní a přátelští lidé

Hned při prvním pohledu na širé moře a molo 
obklopené racky, kterými je město Brighton zná-
mé, jsem si ho zamilovala. Nejlepším překvape-
ním pro mne však byli vstřícní a přátelští lidé 
všude okolo.

Strávila jsem úžasný týden ve studentské rezi-
denci, kde jsem poznala většinu svých přátel, 
převážně ze Španělska a Francie, za kterými jsem 
se v průběhu celého pobytu vracela. Pro další dva 
týdny na mě čekala hostitelská rodina, která byd-
lela nedaleko centra, v městské čtvrti Hangleton. 
Milejší rodinu jsem si snad nemohla přát. Se vším 
mi pomohli a cítila jsem se u nich jako doma.

Svoji angličtinu jsem zlepšovala v místní škole 
English Language Centre. Všichni zaměstnanci, včet-
ně mého učitele, dělali vše pro to, abychom se tam 
cítili dobře. Mezi nejčastější aktivity patřil bowling, 

laser game nebo zájezdy do Londýna. Kromě učení 
jsem podnikla několik výletů, například do Londýna 
nebo country parku Seven Sisters.

Sebastiana LAŠUTOVÁ

 

Už při příjezdu mě přímořské město Brighton uchvá-
tilo. A to přesto, že mi počasí příliš nepřálo. Ubytování, ze 
kterého jsem měla zpočátku největší obavy, jsem měla 
zajištěno u rodiny, přesněji u starší paní, se kterou jsem 
si skvěle rozuměla. Večery jsme trávily sledováním 
Wimbledonu nebo povídáním při skleničce vína. Každou 
neděli se sešla celá rodina u večeře a já měla možnost 
být její součástí. Dům byl v klidném prostředí nedaleko 
farmy a já měla z okna výhled na pasoucí se koně.

Od pondělí do pátku jsem navštěvovala kurz ang-
lického jazyka. Díky škole člověk najde spoustu skvě-
lých lidí, ať už samotné učitele, nebo ostatní studenty 
z celého světa. I po mém návratu domů jsme stále 
v kontaktu. Anglii jsem si zamilovala. Lidé jsou zcela 
jiní než u nás. Laskaví, ochotní, přívětiví. 

Simona POHLOVÁ

Pro jazykový pobyt jsem si vybrala Irsko, jeli-
kož jsem ho už dlouho chtěla navštívit. Bydlela 
jsem u hostitelské rodiny a docházela do jazyko-
vé školy Limerick Language Centre. Výukový 
program, prostředí školy i učitelé byli skvělí. 
Mezi školní aktivity patřil fotbal, irský tanec, 
samba, biliard a v neposlední řadě příprava tra-
dičního irského kafe. Během svého pobytu jsem 
podnikla i několik zajímavých výletů. Patřila 
k nim například návštěva hlavního města Dub-
linu nebo národního parku Connemara, což bylo 
jedno z nejkrásnějších míst, kde jsem kdy byla. 
Během těch tří týdnů jsem poznala mnoho skvě-
lých lidí, získala cenné zkušenosti a zejména si 
zlepšila svou angličtinu.

Lucie KULOVÁ

Lidé v Anglii jsou zcela jiní než u nás. Laskaví, ochotní, přívětiví

i 

Á

Pro jazykový pobyt jsem si vybrala Irsko

TŘI VZPOMÍNKY NA SKVĚLÉ PRÁZDNINY

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, 
tělocvična malé ZŠ Beneše u bývalého 
PZKO. Na tel. objednávku  604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, tělo-
cvična ZŠ ČSA.  731 134 525, www.
pilatesruzena.cz.

 ● ČCHI-KUNG, TAI-ČI v úterý v 18.30 hodin, 
meditační centrum Probuzení.  608 
974 110. www.centrumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz,

 776 577 722
 ● 7.10. v 18 hodin ALENA MRÁZOVÁ: 

BRAZÍLIE VE MNĚ. Setkání s bohumín-
skou rodačkou, spisovatelkou, překlada-
telkou. 

 ● 10.10. v 18 hodin H+J. Autorské čtení 
Heleny Červenkové za doprovodu kyta-
risty Jaroslava Holeše.

 ● Od 11.10. do 27.11. VENEZUELSKÉ 
UMĚNÍ. Výstava kreseb, maleb, koláží 
a dalších stylů. Každé úterý a čtvrtek 
v 15–18 hodin.

 ● 20.10. v 18 hodin BOSENSKÉ PYRAMI-
DY. O putování k nově objeveným pyra-
midám s Janou Fedorčák van Coppenolle. 

 ● 12.10., 19.10. a 25.10. v 15 hodin KRO-
JE V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografi cký 
klub, který se věnuje tradici bohumín-
ského kroje.

CO – KDY – KDE

Poděkování
Děkuji Ivetě Balarinové a Lucii 

Kubejkové za vzorné služby, 
vstřícnost a ochotu při zajišťová-
ní smutečního obřadu mému 
manželovi. Pavlu Kochovi pak za 
procítěný projev, všem přátelům 
a známým za účast na posledním 
rozloučení a za květinové dary.

Alena ZDVOMKOVÁ, 
manželka

Evropský den jazyků 
26. září se od roku 2001 slaví v Ev-

ropě jako Evropský den jazyků. Letos 
už 22. září zněla ve skřečoňské škole 
angličtina, která je povinným jazy-
kem od třetí třídy, ale také němčina 
a ruština, které se žáci učí od sedmé 
třídy jako druhý cizí jazyk.

Škola uspořádala k Evropskému 
dni jazyků projektový den. Jednotlivé 
skupiny převedly své prezentace 
o anglicky, německy a rusky mluví-
cích zemích. Jejich prostřednictvím 
se s reáliemi těchto zemí seznámily. 
Prezentace školáci proložili cizoja-
zyčnými verši, scénkami, písněmi 
a také výrobky z kuchyně jednotlivých 
zemí. Žáci se tak prakticky seznámili 
s potřebou učit se cizím jazykům 
a poznat jazykovou a kulturní rozma-
nitost evropských zemí. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
Naděžda FOLVARČNÁ, 
vyučující cizích jazyků

KRÁTCE
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 6.10. v 19 hodin DEEPWATER 

HORIZON: MOŘE V PLAME-
NECH. Film USA (Akční / Thri-
ller), 2016, titulky, přístupný od 
15 let, 107 minut, 110 Kč.

 ● 7.10. a 8.10. v 19 hodin 
ANTHROPOID. Film Velká Britá-
nie, Česko, Francie (Válečný), 
2016, dabing, přístupný od 12 
let, 120 minut, 120 Kč.

 ● 9.10. v 10 hodin KUBO A KOU-
ZELNÝ MEČ. Animovaný film 
USA (Fantasy / Rodinný), 2016, 
dabing, přístupný, 101 minut, 
125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 9.10. v 19 hodin SEDM STA-
TEČNÝCH. Film USA (Western / 
Remake), 2016, titulky, přístup-
ný od 15 let, 130 minut, 120 Kč.

 ● 10.10. v 19 hodin ROLLING 
STONES: HAVANA MOON. Film 
USA (Hudební), 2016, titulky, 
přístupný, 120 minut, 190 Kč.

 ● 12.10. v 9 hodin LÍDA BAA-
ROVÁ. Film Česko (Životopisný), 
2016, přístupný od 12 let, 110 
minut, 50 Kč.

 ● 12.10. v 19 hodin MOJE TLUS-
TÁ ŘECKÁ SVATBA 2. Film USA 
(Komedie), 2016, titulky, přístup-

ný od 12 let, 93 minut, 100 Kč.
 ● 13.10., 15.10., 22.10. a 23.10. 

v 19 hodin, 16.10. a 19.10. ve 20 
hodin BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. 
Film Česko (Komedie), 2016, 
přístupný, 97 minut, 120 Kč

 ● 21.10. v 19 hodin, 22.10. a 
23.10. v 16 hodin OSTRAVAK 
OSTRAVSKI. Film Česko (Kome-
die), 2016, přístupný od 12 let, 
90 minut, 120 Kč.

PRO DĚTI

 ● 16.10. v 10 hodin SŮL NAD 
ZLATO. Divadelní zpracování 
známé pohádky. Hraje DAP – 
divadelní agentura Praha. Sál 
kina, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 17.10.v 19 hodin LIGA PROTI 
NEVĚŘE. Komedie s detektivní 
zápletkou. Hrají Veronika Nová, 
Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová. 
Sál kina, 270 Kč.

 ● 20.10. v 19 hodin CAVEMAN. 
One man show o tom, co dělá 
muže mužem a ženu ženou.  Sál 
kina, 330 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 7.10., 14.10. a 21.10. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek, kde na účastníky čeka-
jí deskové hry a soutěže. Dětské 
odd. Nový Bohumín. 

 ● 6.10. a 7.10. ve 13–17 hodin 
MALOVANÉ ČTENÍ. Čítárna, her-
na a výtvarná dílna pro před-
školní děti. Dětské odd. Nový 
Bohumín. 

 ● 6.10. a 7.10. ve 13–17 hodin 
ZDOBENÉ KNIŽNÍ OBALY. Vý-
tvarná dílna. Knihovna Skřečoň; 
4.10. a 7.10. také Starý Bohu-
mín.

 ● 7.10. ve 13–17 hodin ČTE-
NÁŘSKÝ MARATON. Střídavě 
mohou číst děti, rodiče i praro-
diče. Maraton završí nocování v 
centrální knihovně (pro přihlá-
šené děti). Všechny pobočky 
knihovny.

 ● 10.10. až 14.10. (mimo stře-
du) ve 13–17 hodin PRŤOLATA 
VYRÁBÍ...  Výtvarná dílna pro 
předškoláky, malé školáky a děti 
z rodinných center. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 27.10 až 21.10. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin LOUTKY NA 
ŠPEJLI. Výtvarná dílna. Dětské 
odd. Nový Bohumín. 

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 6.10. v 17 hodin GRUZIE, 
LITVA A LOTYŠSKO NA VLASTNÍ 
PĚST.  Manželé Fedorowiczovi 
a Valovi povyprávějí o svých vý-
pravách. Přednášková místnost 
knihovny, 50 Kč. 

 ● 25.10. v 17 hodin ELEKTRO-
NICKÁ EVIDENCE TRŽEB. Úvod 
do problematiky a otázky z praxe 

poskytne Iva Valová. Přednáško-
vá místnost knihovny, 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín – pohledy do minu-
losti města«. PO–PÁ v 10–12 
a 17–20 hodin, SO a NE v 10–20 
hodin. Starý Bohumín, dům Pod 
Zeleným dubem.

SPORT

FOTBAL 

Zápasy se hrají v areálu Pavla 
Srnička za parkem.

 ● 8.10. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – INTERNACIONÁL 
PETROVICE. Dorost, krajská sou-
těž. 

 ● 9.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ KRNOV. Muži, 
krajský přebor. 

 ● 22.10. ve 14 hodin FK BOS- 
POR BOHUMÍN – TJ LIBHOŠŤ. 
Dorost, krajská soutěž. 

 ● 23.10. ve 14 hodin FK BOS- 
POR BOHUMÍN – FK SLEZSKÁ 
HEŘMANICE. Muži, krajský pře-
bor. 
HOKEJ

 ● 12.10. HC BOSPOR BOHUMÍN 
– TJ HORNÍ BENEŠOV. Krajská 
liga mužů.

 ● 22.10, HC BOSPOR BOHUMÍN 
– HC ČESKÝ TĚŠÍN. Krajská liga 
mužů.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 8.10. ve 14–22 hodin BAD-
MINTONOVÝ TURNAJ.

 ● 15.10. v 9–17.30 hodin FLOR-
BALOVÝ TURNAJ DOROSTU.

 ● 16.10. v 9–14 hodin HÁZENÁ. 
Mladší žačky a ženy.

 ● 22.10. v 9–15 hodin FLORBA-
LOVÝ TURNAJ MUŽŮ.

 ● 23.10. v 9–14 hodin HÁZENÁ. 
Mini žačky.

 ● 29.10.  v 8–20 hodin RC 
MODELY.

 ● 30.10. v 8–18 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  
  6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
FITKO

všední dny:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:  9–21 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

Sezona ukončena, vstup 
do kontaktní zóny pouze 

za příznivého počasí.

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info
Veřejné bruslení, sobota 
a neděle:  15 – 16.30 hodin
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 6. do 23.10.

POMŮCKA: ENAK, OMAHA, ORA
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Báječné cestovatelské léto
Znáte to, za dlouhých zimních večerů listujete v katalozích cestovních kanceláří a sníte 
o báječné letní dovolené. A pak najednou bác, léto je tady a vy sedíte doma, protože jste 
neměli sílu nebo čas zařídit vše potřebné. To se ovšem netýká bohumínských seniorů. 
Dostali nabídku na opravdu pestrý letní program. 

Členové místního klubu seni-
orů měli dvakrát možnost puto-
vat se zájezdem po Švédsku. 
A kdo se neodvážil ze zdravotních 
či jiných důvodů podniknout 
tuto severní cestu, mohl navštívit 
naše nejbližší sousedy a pobýt od 
20. do 25. srpna v Tatranské 
Lomnici. Vyprávění o krásách 

Štrbského či Popradského plesa je 
nošením dříví do lesa. Skalnaté 
pleso ohromi-
lo majestátem 
a velebností 
kamenných vrcholů. A to nád-
herné počasí. Kabinku lanovky 
jsme, my senioři, mohli sledovat 
pouhým okem až na samotný 

vrchol Lomnického Štítu. Hanác-
ké lázničky Slatinice jsme pak 

navštívili od 
1 5 .  d o  2 1 . 
září.  Počasí 

nám už tolik nepřálo, ale užili 
jsme si několik lázeňských proce-
dur, chodili plavat do bazénu, 
kuchyně i ubytování byly na jed-

ničku. A navíc, do lázní nás z Bo-
humína tam i zpět pohodlně 
dovezl autobus. A to jsme jím 
ještě byli i na výletě v blízkém 
zámečku v Čechách pod Kosí-
řem. Jedním slovem – pohoda.

Užili jsme si krásné léto a chce-
me poděkovat Haně Práglové, 
předsedkyni bohumínského klubu 
seniorů, která má toto všechno 
»na svědomí«. Byla báječná, a jak 
známe její neutuchající iniciati-
vu, už se jí zase hlavou honí další 
nápady. Milá Hanko, za všechny 
děkujeme a těšíme se na příští 
barevné léto.

Oldřiška VAŠKOVÁ, 
za účastníky zájezdu

Barevný podzimní drak, který vyletěl až do oblak

Místy bleší trh, vetešnictví, 
ale také rukodělné 
a umělecké výrobky nebo 
pouťové zboží. To vše na 
jednom místě – na starém 
hraničním přechodu 
Bohumín-Chałupki.

Taková pestrost zboží je tady 
k vidění dvakrát do roka na tra-
dičním Jarmarku na hranici, který 
pořádají polské Krzyżanowice. 
Naposledy bývalá celnice i Jubi-
lejní most císaře Františka Josefa 
I. ožily 25. září. Ke koupi zde 
bylo vše, nač si člověk vzpomněl. 
Obrazy, sochy, retro rádia, fotoa-
paráty, archivní tiskoviny, žele-
zářské výrobky. Na jarmarku 
prodávají profesionálové i ama-
téři a na jejich další nabídku se 
mohou koupěchtiví návštěvníci 
těšit zase na jaře.  (tch)

Milovníci 
retra vyrazili 
na jarmark

Foto: Pavel Čempěl

PÍŠETE NÁM

Příchod podzimu přivítaly děti z MŠ 
Nerudova na hřišti základní školy ČSA 
Dračími závody, první společnou akcí 
pro děti i rodiče v tomto školním roce.

Děti na hřišti přivítal drak Mrak, kte-
rý už byl starý a nedokázal létat až do 
oblak. Požádal děti, aby jej to znovu 
naučily. Před létáním si všichni udělali 
rozcvičku na překážkové dráze a pak 
už se závodilo v dračím létání.

Počasí bylo pěkné. I přesto, že vítr 
jen mírně pofukoval, vznášeli se malí 
draci na obloze k velké radosti nás 
všech. Do akce se zapojili rodiče i pra-
rodiče. Všechny děti nakonec drak 
Mrak odměnil dračími medailemi 
a sladkostmi. Společná akce se vydaři-
la a drak Mrak dětem slíbil, že se za rok 
přijde na malé dráčky opět podívat.

Miroslava ABSOLONOVÁFoto: MŠ Nerudova


